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Podium23 is een bedrijf waar het 
draait om live-acts. We zijn sterk in 
het verzorgen van live 
entertainment op maat voor de 
zazakelijke en particuliere markt. We 
zoeken hierin altijd naar de per-
fecte match voor de eindgebrui-
kers. Daarnaast hebben we vanuit 
het verleden een goed imago opge-
bouwd als het gaat om het scouten 
en  opleiden van jong talent.

We doen echter nog meer, zoals: 

-  Verzorgen totaalprogrammering 
-  ontwikkeling nieuwe concepten 
-  coaching & opleiding 
-  ondersteuning van events
-  leveren van sessiemuzikanten  

InIn deze brochure vindt u de acts en 
muzikanten die veel voor ons op 
pad zijn of concepten die door ons 
ontwikkeld zijn. Zit hetgeen u 
zoekt daar onverhoopt toch niet 
tussen? Wellicht kunnen we het 
voor u samenstellen! Met een 
enormenorm netwerk aan muzikanten en 
creatieve mensen gaan wij graag 
de uitdaging voor u aan  en zoeken 
naar de perfecte match.



Een muzikaal
feestje waarbij de 
voetjes van de 
vloer mogen.

Optreden:  sets van 45 minuten

1 set   € 995,-
2 sets   € 1.195,-
3 sets   € 1.495,-

Techniek op inprikbasis
excl. Reiskosten
eexcl. BTW

Drie geweldige zangeressen die 
van de bühne afspatten! Een act 
die een ode brengt aan de grootste 
dance classics en evergreens uit de
muziekgeschiedenis.muziekgeschiedenis. Hun optreden 
heeft altijd maar één doel zeggen 
ze zelf: iedereen moet de dans- 
vloer op! En dat is ze in de korte 
tijd
datdat ze bestaan al goed gelukt. Alle 
drie brengen Karlijn, Méghan en 
Lieke hun eigen persoonlijkheid
enen charme de planken op en staan 
ze als FENIX te stralen op het 
podium. Een geweldige act die uw 
publiek muzikaal entertaint en 
zorgt voor onvergetelijke momen-
ten.



Entertainment 
muzikaal feest: 
FF DIMME 
dat bepaal jij!

Optreden:  3x 45 minuten

FF DIMME-2  € 580,-
FF DIMME-3  € 870,-
FF DIMME-4  € 1.160,-
FF DIMME-5  € 1.450,-
FF DIMME-6  € 1.740,-
FF DIMME-8FF DIMME-8  € 2.320,-
andere bezettingen op aanvraag

excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

FF DIMME is een party/coverband 
met een hoog entertainment-
gehalte die, oplopend van een in-
tieme 2-mans formatie tot een uit-
bundige  11-mans formatie, ge-
boekt kan worden.

Hoe de bandsamenstelling eruit 
komt te zien bepaalt u als op-
drachtgever. U stelt zelf de band 
samen. Afhankelijk van de stetting, 
doelgroep en het beschikbare 
budget bepaalt u zelf wat de beste 
optie is. Het repertoire van de 
aavond wordt bepaald door het pub-
liek. Kortom, FF DIMME is een ge- 
garandeerd feest. De muzikale af-
wisseling, de interactie met het 
publiek en de eventuele verras-
sende muziekquiz maakt FF DIMME 
een top partyband.



Eén groot feest!
Schor van het
meezingen en
spierpijn van het

dansen!

Optreden: 3x 45 minuten
Techniek op inprikbasis
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

De ingrediënten zijn simpel: drie 
topentertainers en een keur aan 
meezingers en smartlappen! 
Makkelijker kunnen wij het niet 
maken, wel leuker! Deze drie heren 
staan garant voor een avondje 
enorm feest. Je vindt ze niet alleen
achterachter de bar, maar ook óp de bar. 
Tijdens hun show vuren ze de 
grootste meezingers uit de Neder-
landse muziekgeschiedenis op je
af. Van Hazes tot Borsato en van 
Doe Maar tot Jan Smit, alles komt 
voorbij. Ze maken er een echt 
feestje van en zorgen ervoor dat 
iedereen schor naar huis gaat van 
het meezingen! En zijn de Neder-
landstalige meezingers niet hele-
maal uw ding, dan schakelen ze 
gewoon over op de Engelstalige 
feestmuziek. Kortom: in overleg 
kunt u met deze heren alle kanten 
uit!



Klein maar fijn! 
Sfeer en dansbaar 
waar u het 
maar wilt!

2 uur € 595,-
3 uur € 650,-
4 uur € 695,-
5 uur € 795,-
excl. Reiskosten
excl. BTW
 

De grote kracht van Spinkit is de 
muzikale belevenis binnen een 
feest. Oftewel: geen enorme ge-
luidsinstallaties, maar kortston-
dige, intieme feestjes. Met dit in-
stant party concept worden gro-
epjes binnen een groep op steeds 
andere wijze geëntertaind. Omdat 
de geluidsbron en –richting ge-
makkelijk aan te passen is, kan wie 
gewoon wat wil bijpraten en bor-
relen zich prettig verstaanbaar 
maken.’ Natuurlijk is de Spinkit ook 
voor kleinere partijen als stand
alone DJ set zeer geschikt. Spinkit 
is compact, wendbaar en binnen 
vijf minuten operationeel waardoor 
het feest meteen kan beginnen. 
Om het live gevoel te versterken, is 
het mogelijk een saxofonist bij te 
boeken. 



Een vakvrouw
die weet hoe
ze een feestje
moet maken!

Optreden: 30 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Deze dame is een graag geziene 
gast op feestjes! Met haar 
prachtige stem en haar beeld-
schone verschijning pakt ze ieder-
een in. Maar wat Karlijn het liefste 
doet is een feestje bouwen. De 
voetjes moeten van de vloer, dat is 
haar motto! Ze neemt iedereen 
daarom ook mee de dansvloer op 
door haar uiteenlopende reper-
toire. Karlijn heeft een enorme lijst 
aan ervaring op het podium. Zo 
maakt ze deel uit van de vaste be-
zetting van FENIX, FF DIMME, De 
Zingende Barmannen Super Show, 
etc. etc. Kortom bent u op zoek 
naar een zangeres die weet wat ze 
doet? Boek dan Karlijn!



Pakt het publiek
en laat het niet
meer los!

Optreden: 30 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Bart heeft inmiddels een indruk-
wekkend scala aan ervaring op-
gedaan. Zo heeft hij optredens met 
diverse coverbands verzorgd, heeft 
hij ook veel solo opgetreden en 
werkte hij mee aan diverse grote 
muzikale projecten voor publiek 
van 10 tot 10.000 personen. Zijn 
kenmerkende sound en groots 
bereik maken Bart tot een zeer 
veelzijdig vocalist. Het grote pub-
liek kent Bart van zijn deelname 
aan seizoen 3 van The Voice of Hol-
land. Vanaf die tijd heeft zijn muzi
kale loopbaan een vlucht ge-
nomen. Hij is een ware entertainer 
die tot in de puntjes begrijpt hoe je 
met publiek moet omgaan. Bart 
maakt een feestje waar gevraagd 
en maakt indruk met intieme per-
formances.



Top muzikanten 
samen gebracht in
een muzikaal 
combo!

Optreden: 3x  45 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW

Keiharde swing, dat kunt U verwa-
chten van het Thijs Nissen Trio, 
maar ook voor een lyrische ballad 
schuwt deze formatie zich niet. De 
overkoepelende factor is in ieder 
geval het Great American Song-
boek. Door deze weelde van onder 
jazz musici zeer geliefde muziek-
stukken weet het Trio zich altijd 
weer te laten inspireren tot het 
kiezen van nieuw en interessant 
repertoire. Veelal in eigen arrange-
menten en aangevuld met originele 
composities van de bandleden, 
maar altijd in de traditie van hun 
helden, zoals Lester Young, Charlie 
Parker, Lee Konitz en Sonny Roll-
ins.



Een waanzinnig 
feest van 5 uur, 
met De Zingende 
Barmannen

Optreden: 5x 60 minuten
Techniek op inprikbasis
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Een vijf uur durend spektakel, 
waarin De Zingende Barmannen 
vanuit hun eigen bar op het 
podium de boel op stelten komen 
zetten. Maar dat doen ze dit keer 
niet alleen! Tijdens de Super show 
krijgen ze hulp van een feest-DJ èn 
eeneen Zingende Barvrouw! Deze vijf 
eenheid gaat er voor zorgen dat er 
voor het publiek geen weg meer 
terug is! Iedereen gaat schor van 
het meezingen en met spierpijn 
van het dansen, naar huis.

De ingrediënten: 3 Zingende Bar-
mannen, 1 feest DJ, 1 Zingende 
Barvrouw, een mobiele bar op het 
podium, vuurwerk sparklers, con-
fettie kanonnen, Co2 guns, diverse 
tv schermen op het podium en 
leuke give aways!

Boek vandaag nog de 
DE BARMANNEN SUPER SHOW!



Jong talent,
heerlijke covers
in een uniek
jasje!

Optreden:  3x 45 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Onze waaier aan jonge talenten 
barst bijna uit zijn voegen. In deze 
categorie valt ook dit duo! Suzan 
en Jurian zijn beiden jonge muzi-
kanten uit de bruisende Noord-
Limburgse muziek scene. Een jong 
duo dat een fantastisch repertoire 
heeft opgebouwd en van elke song 
een echte eigen versie weet te 
maken. Zangeres Suzan heeft een 
zeer fraaie sound met body en 
bereik. De andere helft van dit duo 
is gitarist Jurian. Jurian studeert 
aan het conservatorium in Haarlem 
enen is een talent met wie men rek-
ening mee moet gaan houden. De 
combinatie van deze twee zorgt 
voor een verrassend muzikaal 
avondje waarbij de huidige top40 
tot de classics aan bod komen. 
Kortom: een echte aanrader.



Bekende covers
in een ander
muzikaal jasje!

Optreden:  sets van 45 minuten

1 set   € 495,-
2 sets   € 570,-
3 sets   € 640,-

excl. Techniek
excl. Reiskosten
eexcl. BTW
  

Deze unieke dames komen uit 
Eindhoven en Maastricht en zij 
hebben elkaar ontmoet binnen de 
muren van het Conservatorium en 
de Rockacademie in Tilburg.  Vanaf 
toen was een vaste samenwerking 
niet meer weg te denken. Samen 
combinerencombineren ze de meesleepende 
klanken van de cello met een 
swingende elektrische gitaar. Deze 
blondines nemen u mee van ste-
vige rock, van o.a Metallica en 
Kiss,  naar de guilty pleasure’s van 
de nineties, denk aan Britney 
Spears & Sugababes tot aan de 
grote namen van het heden: Be-
yonce, John Mayer etc. Dit duo 
staat garant voor een avond vol 
verrassende mash-ups en herken-
bare meezingers. 



Muziek terug ge-
bracht naar de 
basis, zoals het 
bedoeld is!

Optreden:  3x 45 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Deze beide muzikante beschikken 
over zoveel talent en ervaring op 
hun jonge leeftijd! Het is bijna om 
bang van te worden. De perfecte 
mix om met deze beide terug te 
gaan naar de basis van muziek. 
Een gitarist en een zangeres. Alle 
grotegrote hits komen voorbij in hun 
repertoire. Maar alle hits uit-
gekleed tot aan zijn puurste vorm. 
Gebracht door 2 top talenten van 
het Conservatorium in Haarlem. 
Beide al ontzettend druk in vele 
settingen en projecten maar beide 
vinden het ontzettend leuk om re-
gelmatig terug te gaan naar 
muziek in zijn puurste vorm. Een 
breed repertoire voor jong en oud 
in een klein en acoustisch jasje.



Show vol
meezingers en
gegarandeerd
gezellig!

Optreden:  3x 45 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Wie zegt dat akoestische muziek 
saai en slaapverwekkend is..?! 
R3wind Acoustic is een up-tempo 
akoestisch duo, dat op basis van
gitaargitaar en zangklassiekers, he-
dendaagse hits en ‘guilty plea-
sures’ ten gehore brengt. Met het 
gevarieerde repertoire en hun e-
nergieke uitstraling zorgen zij 
ervoor dat bekende liedjes worden 
gespeeld met een hele aparte 
twist! R3wind Acoustic zorgt voor 
een avondvullend programma 
waarin de muziek centraal staat en
meezingen mag. Naast de regu-
liere optredens in café’s is R3wind 
Acoustic ook te vinden op ter-
rasjes, personeelsfeestjes, fami-
liefeesten en zelfs vliegvelden!



Dubbel feest!
Twee topacts;

Zingende Barman-
nen en party DJ!

optreden: 5 x 60 minuten

DJ + De Zingende Barmannen

techniek op inprikbasis
incl. DJ Booth
excl. reiskosten
excl. BTW
 

Een feestje dat vijf uur duurt! De 
ingrediënten zijn simpel: drie 
Zingende Barmannen en een 
geweldige party DJ. Samen staan 
deze vier heren garant voor top en-
tertainment en gezelligheid. In een 
hoog tempo is het een komen en
gaan van “OH JA” momenten. De 
Zingende Barmannen laten ge-
durende hun sets de grootste 
meezingers uit de muziekgeschie-
denis horen. De DJ doet hier in zijn 
sets nog een schepje bovenop. Wie 
gaat er aan het einde van de avond 
naar huis als beste entertainer: de 
DJ of de Barmannen? Het publiek
bepaalt!



Rasentertainer die 
er met alle gemak 
overal een feestje 
van weet te maken.

Optreden: 30 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Het grote publiek kent  Bryan 
Stricker van zijn deelname aan het 
TV programma Bloed Zweet en 
Tranen en Hollands Got Talent. Hij 
schopt het in dat jaar tot de halve 
finales van Hollands Got Talent dat 
destijds op SBS6 werd uitgezon-
den.den. Bryan weet zijn publiek te 
boeien met zijn performance en 
stem die schijnbaar moeiteloos 
met diverse genres overweg kan. 
Van vette partymuziek tot de hy-
pergevoelige ballade. Na het 
winnen van de Jantjes Talenten 
Jacht in 2018 is deze zanger niet 
meer weg te denken uit het 
feestcircuit. Kers op de taart tot nu 
toe was natuurlijk zijn optreden in 
het voorprogramma van Tino 
Martin in de ZIGGO dome. 



Talentvol
singer-songwriter
met een fantastishe

stem!

Optreden:  3x 45 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Haar passie is muziek. Ze is een 
singer-songwriter en combineert 
zang met piano en mondharmoni-
ca. Al vanaf haar zesde speelt ze 
piano en vanaf haar tiende is ze 
gaan experimenteren met het 
schrijven van eigen werk. Inmid-
dels heeft ze een eigen cd als solo-
artiest. Naast haar eigen songs 
brengt ze covers van diverse artie- 
sten voor het voetlicht en kan ze
ter plekke een nieuw nummer 
componeren samen met het pu-
bliek (instant composing). 
Voor diverse opdrachtgevers. zoals 
bedrijven en evenementen, schrijft 
ze nummers en maakt ze een 
studio opname. Waar de muziek is, 
is zij. Nienke is een groot muzikaal 
talent, een geweldig leuke meid en 
ze heeft een dijk van een stem.



Optreden: 30 minuten
Techniek op inprikbasis
excl. Reiskosten
excl. BTW

  

In deze nieuwe act, bezorgt Mar-
ciano Metz u op speciale wijze een 
ode aan de grote der muziekge-
schiedenis. Geïnspireerd door de 
artiesten als Justin Timberlake en 
Bruno Mars, brengt hij twee grote 
kunststromingen bij elkaar in één 
act: dans & zang! Gegarandeerd 
dat Marciano samen met zijn dans-
ers een herinnering geeft waarover 
u nog lang zult napraten.

Het grote publiek kent Marciano 
Metz (22) van o.a. het SBS6 Pro-
gramma DanceSing. Hij is een ge-
boren entertainer die zowel het 
zang- als dans vak beheerst en 
heeft met grote namen gewerkt 
zoals Ingrid Simons, Karin Bloe
men, William Rutte en Duncan Lau-
rence. Voor deze act is hij een sa-
menwerking aangegaan met 
Denise Dobber (bekend van o.a. 
Hollands Got Talent) om ook de 
dans naar een professioneel niveau 
te brengen. 

Marciano en zijn dansers brengen u 
een spectaculaire show van 30 mi-
nuten vol met dans, zang en spe-
ktakel! Niemand zal zich een sec-
onde vervelen en het leuke is; u 
kunt het zo groots maken als u zelf 
wilt! De hoeveelheid dansers (2,4 
of toch 6?), een lichtshow? Vuur-
werk en confettikanonnen? Alles is 
mogelijk! Informeer gerust naar 
alle mogelijkheden, uiteindelijk 
willen wij een onvergetelijke indruk 
achterlaten op u en uw gasten!



Topzanger die
overal een

geweldige sfeer
weet te brengen!

Optreden: 30 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Een ras entertainer in hart en 
nieren, gezegend met een fantas-
tische stem. Reeds een begrip in
de regio Amsterdam. Hij weet ab-
soluut hoe hij met het publiek een 
feestje moet bouwen. Zijn reper-
toire is ontzettend breed. Hierdoor 
past Pip op een groot scala aan 
events. Hij heeft o.a. sa-
mengewerkt en/of voor 
programma’s mogen doen voor 
Trijntje Oosterhuis, De 3 J’s en 
George Baker. Het grote publiek 
kent Pip van zijn deelname aan The 
Voice Of Holland. Ook maakt hij 
deel uit van De Zingende Barman-
nen.



Voor elk event de 
juiste DJ. Van 
achtergrond tot 

feest!

Optreden:  5x 60 minuten
excl. Techniek
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Een feest is natuurlijk niet com-
pleet zonder DJ! En die hebben wij 
bij Podium23 in alle kleuren en 
maten. Voor elk soort event 
kunnen wij een Podium23 DJ 
leveren. Van een ontspannen 
loungesfeertje tot aan een 
feesttentfeesttent waar het dak er af mag 
alles is mogelijk. Wij zoeken graag 
met u naar de perfecte match voor 
uw event. Ook zijn onze DJ’s te 
boeken in combinatie met al onze 
andere acts. Door de geregelde 
samenwerking zijn DJ’s en Act’s 
helemaal op elkaar ingespeeld en 
vullen deze perfect aan! Vraag 
gerust naar de uitgebreide moge-
lijkheden en combinaties.



Shoot van 1 uur /25 foto’s   €145,00
Shoot van 2 uur/ 50 foto’s   €245,00
Shoot van 4 uur/ 100 foto’s  €345,00
Shoot van 5 uur/ 150 foto’s  €445,00
excl. Reiskosten
excl. BTW
 

Mika is een fotograaf die van alle 
markten thuis is. Van portret foto-
grafie, productfotografie tot
vastgoed. Echter ligt zijn speciali-
satie binnen de feest-industrie. Hij 
combineert al zijn ervaring en
technische kennis tot het vastleg-
gen van de beste feest-reportages. 
Hij weet een mooie balans
vast te leggen tussen geposeerde 
en spontane foto’s van de geni-
etende gasten. Met zijn
verfrissende blik op de industrie 
schiet hij op uw feestje de foto’s 
die de mensen niet snel zullen
vergeten!



Shoot van 2 uur 
+ Montage van +/- 45 seconde. €295,00
Shoot van 4 uur 
+ Montage van +/- 1,5 minuut.  €395,00
Shoot van 6 uur 
+ Montage van +/- 2 minuten.  €495,00
Shoot Shoot van 8 uur 
+ Montage van 3+ minuten.    €595,00
excl. Reiskosten
excl. BTW
  

Wouter is gespecialiseerd in het 
creëren van strakke en professio-
nele videoproducties. Er is in zijn
beleving geen limiet aan wat er ge-
produceerd kan worden. Met flink 
wat jaren ervaring onder zijn
riem binnen de video-industrie 
maakt hij energieke en sfeervolle 
sfeerimpressies op alle soorten
evenementen. Van bedrijfs-
feestjes, clubs, festivals tot 
netwerk events en nog veel meer!



Shoot van 2 uur 
(45 sec video & circa 50 foto’s)     €495,00

Shoot van 4 uur 
(1,5 min video & circa 100 foto’s)   €695,00

Shoot van 5+ uur 
(3 min video & circa 150 foto’s)    €995,00

eexcl. Reiskosten
excl. BTW
  

Mika en Wouter werkte al samen 
voor dat ze wisten dat video en 
fotografie hun specialisatie ging
worden. Samen groeide ze van 
hobbyisten, naar Audio-Visuele 
professionals die met z’n tweeën
eeneen volledig social media content 
pakket voor u in elkaar zetten.
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Heeft u na het lezen van al de bro-
chure nog vragen of wilt u een keer 
met ons in gesprek? Dan kunt u 
ons bereiken op de onderstaande 
contact informatie. Wij gaan graag 
met u de uitdaging aan om uw 
event met onze muzikale act nog 
geslaagdergeslaagder te maken. En hebben 
we de gevraagde act niet dan stel-
len we hem voor u samen.

•  Alle in dit document genoemde  
  prijzen zijn de richtprijzen.    
  Definitieve prijzen zijn afhan-  
  kelijk van datum, tijd, locatie,   
  samenstelling en benodigde   
  techniek.

• •  Alle prijzen die genoemd zijn,   
  zijn excl. BTW. en eventuele   
  reiskosten.

•  Deze versie is geldig van 
  1 januari 2020 tot 
  31 december 2020.

•  Voor meer info en onze leve- 
    ringsvoorwaarden verwijzen wij  
  u graag naar onze website.

•  Prijswijzigingen voorbehouden.


